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Szolgálati hely

Született

Lektor avatás

Akolitus avatás

Esztergomi Szeminárium, papnövendék

Bonyhád, 1990. január 02.

Esztergom, 2015. október 23.

Esztergom, 2016. október 22.

Molnár Erik

Bemutatjuk a szentelés előtt állókat

Bonyhádon született 1990. január 2-én. Tavaly volt nálunk plébániai gyakorlaton.

Álljon itt most Erik 2017-es Hivatásvasárnapi tanúságtétele.

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” (Jn 15,16)

A papság hivatása és küldetése magasztos és szent dolog. Istentől ered, amelyet senki sem érdemelhet ki, Ő hívja 

meg azokat, akiknek ezt a küldetést szánja. Ez Isten ajándéka, igen értékes ajándék, amire vigyázni kell. Azzal, 

hogy az Úr kiválaszt valakit egy egész közösség gazdagodik, illetve erősödik általa hitben és istenismeretben.

Molnár Eriknek hívnak és a pécsi egyházmegye papnövendéke vagyok. Bonyhád-Majoson élek szüleimmel. 

Édesapa római katolikus, édesanya evangélikus. Hárman vagyunk testvérek, mind a hárman római katolikusoknak 

lettünk megkeresztelve. 5 éves korom óta ministrálok. Csak az általános iskolában jártam hittanra. A majosi nénik 

mindig mondták, hogy legyek pap, persze én hárítottam ezt a témát, mivel mint ahogy mi is, én is nagycsaládot 

szerettem volna. Hetedikes koromban gondolkodtam, hogy a bérmálkozás után nem fogok egy darabig misére 

járni.

Aztán jött a nyár, nagyszüleimért volt a Szentmise, ekkoriban plébános váltás volt, Bukovics István plébános úr járt 

ki Majosra. Nagyon kedvesen fogadott, örült, hogy hétköznap is ministráltam, aztán elkezdtem minden nap járni 

Szentmisére. Így nyolcadikos koromra a Jóisten megváltoztatta a véleményem a misére járásról. A 

szakközépiskolás évek elején megjelent a papi hivatás gondolata, amit elfojtottam magamban és nem foglalkoztam 

vele. Hiszen én is olyan nagycsaládot szerettem volna, mint amilyenben én is felnőttem.

2006-ban részt vettem Rómában a nemzetközi ministráns találkozón, ahol jó volt látni, hogy ilyen sok lelkes fiatal 

van az egyházunkban. Ennek hatására tovább jártam ministrálni és még ennek az évnek decemberében Isten 

elvezetett a Bonyhádi Katolikus Ifjúsági Közösséghez. A közösséggel eljártam katolikus rendezvényekre, 

zarándoklatokra, illetve minden évben rendeztünk lelkigyakorlatokat magunknak.

2011-ben a 2. medjugorjei zarándoklatot egy héttel eltolták a záró vizsgáim miatt, amikor mentünk éppen a 

nemzetközi papi lelkigyakorlat volt. Csodálva néztem az atyákat, majd egyik nap a következő gondolat ragadott 

meg: „Te is ott lehetnél köztük mire vársz!”. Ez a gondolat egy kicsit megzavart nem tudtam mit csináljak, hiszen 

ekkor már felvettek a szekszárdi PTE Illyés Gyula kar szociális munka szakára. Amikor haza jöttem egy gyónásban 

elmondtam ezt az atyának, aki azt mondta, hogy várjak egy kicsit ezzel, mert lehet hogy ez csak egy fellángolás, 

hagyjam, hogy érlelődjön tovább.

Ekkor már a papi hivatást nem fojtottam el. 2012 júniusában Bonyhádvarasdon volt Pál Csaba pálos szerzetes 

újmiséje, ahol úgy éreztem, hogy a szentbeszédre felkért atya hozzám szól. A beszédének a fő témája a papi 

hivatás volt. A szentbeszéd végén azt mondta: „Ha valakiben meg van a papi hivatás gondolata, ne várjon, hanem 

jelezze a püspökének. Szeptembertől azonban Bonyhádhoz lettünk csatolva, Erb József atya járt ki hozzánk. Nem 

tudtam mit tegyek, hiszen nem ismer olyan jól az atya, így nem biztos, hogy kapok ajánlást. Az egyetemi idő alatt a 
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hivatás gondolata egyre jobban érlelődött bennem és azt éreztem, hogy segíteni akarok az embereken, de nem 

szociális munkásként, hanem papként, aki a nap 24 órájában a hívek rendelkezésére áll. Megismerkedtem pár atya 

hivatástörténetével és életével, ami hatással lett rám. Erb József atyának elmondtam, hogy úgy érzem, hogy a 

Jóisten papnak hív és a beszélgetés után azt mondta, hogy megadja a jelentkezéshez szükséges ajánlást. Így 2013-

ban felvételemet kértem Dr. Udvardy György püspök úrtól a pécsi egyházmegye papnövendékei közé. A sikeres 

felvételi után a püspök atya az esztergomi szemináriumba küldött. Ahol 4. évfolyamos vagyok. ( Az idén már 5. 

évfolyamos.) 2018. június 16-án szentelik diákonussá.

Szolgálati hely

Született

Lektor avatás

Akolitus avatás

Esztergomi Szeminárium, papnövendék

Pincehely, 1986. május 14.

Esztergom, 2015. október 23.

Esztergom, 2016. október 22.

Kovács József

Az idei évben a Siklósi Plébánián volt/van gyakorlaton.

Pincehelyen született 1986. május 14-én. Hivatásnak alakulásában nagy hatással volt rá Halmai György Pincehely 

egykori apát-plébánosa. A Katolikus Tanítóképző elvégzése után kipróbálta magát az oktató-nevelőmunkában is. 

Szűk egy esztendőn keresztül volt a Tamási körzet országgyűlési képviselőjének titkára. A papi hivatás itt érlelődött 

meg lelkében teljesen. 2018.június 16-án szentelik diákonussá.

Szolgálati hely

Született

Szentelés

Szekszárd, diakónus

Pécs, 1986. május 23.

Pécs, 2017. június 17.

Fekete Zoltán

Szolgálati hely

Született

Szentelés

Szekszárd, diakónus

Pécs, 1986. május 23.

Pécs, 2017. június 17.

Fekete Zoltán

Szolgálati hely

Született

Szentelés

Szekszárd, diakónus

Pécs, 1986. május 23.

Pécs, 2017. június 17.

Fekete Zoltán

A 2013/2014-es tanévben járt nálunk plébánia gyakorlaton. Szekszárdon született 1986. május 23-án. 

Gyermekkorát és ifjúságát Németkéren töltötte. Tavaly szentelték diákonussá.  A Szekszárdi Plébánián töltötte 

gyakorlati évét. 2018. június 16-án szentelik pappá.  

Szolgálati hely

Született

Szentelés

Pécs-Székesegyház, diakonus

Pécs, 1985. november 06.

Pécs, 2015. június 20.

Lábár Tamás 

Pécsen született 1986. november 6-án. Érettségi után jelentkezett kispapnak. Az első év után világi tanulmányokat 

kezd el folytatni, majd ezek befejezésével ismét jelentkezik kispapnak. Tavaly szentelték diákonussá. A Pécsi 

Székesegyházi Plébánián töltötte gyakorlati évét. 2018 június 16-án szentelik pappá.
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Szolgálati hely

Született

Lektor avatás

Akolitus avatás

Esztergomi Szeminárium, papnövendék

Pécs, 1974. december 29.

Esztergom, 2015. október 23.

Esztergom, 2016. október 22.

Kárász Gábor

Pécsett született 1974. december 29-én. Hosszú ideig tevékenykedett a vendéglátásban, mint szakács. A Bakonyai 

egyházközség világi elnöke, „motorja” is volt hosszú ideig. Jelenleg az Esztergomi Szeminárium növendéke. 2018. 

június 16-án szentelik diákonussá.

Foglaljuk imádságainkba őket!

Dohány Zoltán plébános

2018. JÚNIUSI IMASZÁNDÉK

A közösségi médiáért: hogy a közösségi média előmozdítsa az együttérzést és a 
tiszteletet, elfogadva a különbözőségeket is.

Ma állandóan „kisebbedő” világban élünk. Ennek következtében  egyre inkább érezhetnénk a 
többi embert közeli felebarátunknak. Az utazási és kommunikációs eszközök fejlődése 
közelebb hozza az embereket egymáshoz, a globalizáció pedig egyre inkább függővé teszi az 
embereket másoktól. Ennek ellenére azonban szétválasztások, méghozzá gyakran igen mély 
szétválasztások léteznek ma is az emberiség családjában. Az egész emberiséget eltorzítja a 
gazdagok bővelkedése és a szegények nyomora közötti botrányos szakadék. Sok esetben 
csak sétálnunk kell egy mai nagyváros utcáin, hogy azonnal szemünkbe szökjön a nyomorult 
hajléktalanok tengődése és a kirakatok vakító fényei közötti ellentét. Már annyira 
hozzászoktunk ehhez a látványhoz, hogy nem is okoz megütközést bennünk. E világban sok 
embert kizárnak és peremre szorítanak, hogy ne is beszéljünk a gazdasági, politikai, ideológiai 
és, sajnos, vallási okokból származó konfliktusokról.

Egy ilyen világban a média segíthet, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz és így erősödjék az 
emberiség egységének érzése, amelyből aztán szolidaritás, valamint mindenki számára 
emberhez méltóbb élet biztosítására irányuló komoly törekvés születhet. A helyes 
kommunikáció segít bennünket közelebb kerülni egymáshoz, jobban megismerni egymást és 
így mindinkább eggyé lenni. A bennünket szétválasztó falakat csak akkor lehet áttörni, ha 
hajlandók vagyunk egymásr meghallgatni és egymástól tanulni. Különbözőségeinket olyan 
párbeszédekkel kell megoldanunk, amelyek a kölcsönös megértést és tiszteletet növelik. A 
találkozás kultúrája megköveteli, hogy hajlandók legyünk nemcsak adni, hanem másoktól 
kapni is. A média sokat segíthet ebben, főképpen napjainkban, amikor az emberek közötti 
kommunikáció eszközei soha nem látott fejlődést mutatnak. Különösen az internet ad 
nagyszerű lehetőséget a találkozásra és a szolidaritásra. Ez valóban Istennek értékes 
ajándéka.

(részlet Ferenc pápa beszédéből)



A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán - plébános  www.siklosiplebania.hu
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Júniusi programjaink: 

Június 1. Els�péntek            

Június 2. Els�szombat         

                                                  
Június 3. Vasárnap                  

Június 7. Els�csütörtök    

Június 8. Péntek                    
   
Június 10. Vasárnap             

Június 11. Hétf�                     

Június 14. Csütörtök              

 Június 16. Szombat     
        
 Június 17. Vasárnap             

  Június 18. Hétf�                      

Június 20.Szerda                  

Június 24. Vasárnap             

Június 28. Csütörtök               

Június 30. Szombat              
 

18 órakor Szentmise a rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért. 
 
15 órakor Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
16 óra 30 perc Szentségimádás.

11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
16 óra Szentmise Kisharsányban.
17 óra Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a siklósi templomban. 

6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.

6 óra 45 perc Litánia  és szentségbetétel.      
                     
14 óra Szentmise Nagytótfaluban.  
16 óra Gyerekmise a siklósi templomban. 

19 óra A Katekumen csoport találkozója a plébánián.

18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.

10 óra    PAPSZENTELÉS PÉCSETT A BAZILIKÁBAN.

8 óra 30 perc Gitáros szentmise.

8 óra 30 perc  A Szent Imre Katolikus Iskola Te Deum Szentmiséje 
templomunkban.  

18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

16 óra Szentmise Kistapolcán.

18 óra 45 perc Filmklub a plébánián. 

10 órától- 12 óráig Nikodémus óra a templomban.
15 óra 30 perct�l Imaóra a templomban.


